Nyhedsbrev 15/5 2020
Kære beboere, pårørende, frivillige og personale

Hermed en opdatering på coronasituationen på Bronzealdervej her inden weekenden.
Vi er så glade for atter at kunne fortælle, at ingen har været ramt af coronavirus. Flere, både
beboere og personale, er testet pga feber, hoste og utilpashed, men alle test har været negative.
Vi håber denne gode tendens fortsætter selvom samfundet åbner mere op. Derfor skal vi alle
fortsat overholde de restriktioner, der tidligere er sendt ud.
Sundhedsstyrelsen har i denne uge udsendt retningslinjer for besøg på plejehjem. Dem har
ledergruppen i Sundhed og Omsorg drøftet i dag. På tirsdag skal de drøftes i beredskabsledelsen.
Herefter hører I nærmere, om der er ændringer i det allerede aftalte.
Indtil da gælder de tidligere udsendte retningslinjer, som kort fortalt er:
-

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom
Kom kun på besøg efter aftale med personalet, og kun på det tidspunkt, der er aftalt.
Besøg bestilles ved telefonisk kontakt med husets personale.
Max 2 personer på besøg ad gangen
Hold 2 meters afstand, afsprit hænderne og host i ærmet
Besøgene foregår på beboerens egen terrasse.
I må gerne gå en tur eller kører en tur med kørestol på matriklen.
Der må ikke medbringes drikkevarer, kage og andet, der skal indtages.
I særlige kritiske situationer kan ledelsen kontaktes for individuelle aftaler.

For at skåne personalet for forstyrrelser af besøgsbestilling på telefonen, på tidspunkter, hvor de
er meget optaget af hjælp til beboerne, skal besøgsbestilling fremover foregå på hverdage
mellem kl 13 og 14. I må gerne bestille besøg til flere dag ad gangen.
Jeg har forespurgt, om frivillige må komme og ordne blomsterhaverne ved husene. Det må de
desværre ikke.
Bortset fra ovenstående, forsøger vi at have en god hverdag på Bronzealdervej – vi holder
humøret oppe, hygger os og får rørt kroppen, for at holde os i gang.
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